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ABSTRAK 

Wibisana N.M, Adam. 2017. Perbandingan Unjuk Kerja Sepeda Motor Injeksi 

Vario 125 dengan Knalpot Standar dan Knalpot Free Flow. Skripsi. Jurusan 

Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pembimbing (1) Dr. 

M. Burhan Rubai Wijaya, M.Pd. (2) Angga Septiyanto, S.Pd., M.T. 

 

Kata kunci: knalpot, daya, torsi 

 

Upaya peningkatan unjuk kerja mesin dapat dilakukan dengan cara 

memodifikasi diantaranya yaitu melakukan eksperimen antara knalpot standar 

Vario 125 dengan knalpot Free Flow. Knalpot salah satu komponen yang dapat 

diubah guna mendapat performa yang optimal dari mesin. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perbandingan unjuk kerja sepeda motor injeksi Vario 125 

dengan knalpot standar dan knalpot Free Flow. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan statistika 

deskriptif. Variabel bebas dalam penelitian adalah knalpot standar vario 125 dan 

knalpot Free Flow. Variabel terikat penelitian ini adalah daya dan torsi. Variabel 

kontrol dalam penelitian ini adalah sepeda motor Honda Vario 125 Injeksi Tahun 

2012 menggunakan bahan bakar pertamax RON 92. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan terhadap unjuk kerja 

mesin 4 silinder. Daya terbaik dihasilkan knalpot Free Flow pada putaran 8500 

rpm yaitu 9,16 HP. Torsi terbaik dihasilkan knalpot standar Vario 125 pada 

putaran mesin 1500 rpm yaitu 20,60 Nm. 

Saran untuk penelitian berikutnya perlu adanya pengujian untuk 

mengetahui konsumsi dan emisi, serta untuk penelitian selanjutnya dapat 

membandingkan bahan bakar yang berbeda jenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, 

nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Perbandingan Unjuk Kerja Sepeda Motor Injeksi Vario 125 dengan 

Knalpot Standar dan Knalpot Free Flow”. Skripsi ini ditulis dalam rangka 

menyelesaikan studi Strata 1 untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, bantuan dan motivasi 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan dan dukungan dari berbagai 

pihak diantaranya: 

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Dr. Nur Qudus, M.T., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang. 

3. Rusiyanto, S.Pd., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Semarang. 

4. Dr. Dwi Widjanarko, S.Pd., S.T., M.T., selaku Ketua Prodi Pendidikan 

Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang. 

5. Dr. M. Burhan Rubai Wijaya, M.Pd., selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam 

penyusunan skripsi ini.



vi 
 

 



vii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i 

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ ii 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .......................................... iii 

ABSTRAK .............................................................................................................. iv 

PRAKATA ............................................................................................................... v 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... vii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................... ix 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... x 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................. 1 

B. Identifikasi Masalah ................................................................................... 4 

C. Pembatasan Masalah .................................................................................. 5 

D. Rumusan Masalah ...................................................................................... 5 

E. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 6 

F. Manfaat Penelitian ...................................................................................... 6 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori ................................................................................................ 7 

1. Motor Bakar ........................................................................................... 7 

2. Bahan Bakar ......................................................................................... 15 

3. Perhitungan Performa Motor ............................................................... 19 

4. Knalpot ................................................................................................. 20 

B. Kajian Penelitian yang Relevan ................................................................ 26 

C. Kerangka Pikir Penelitian ......................................................................... 28 

D. Hipotesis ................................................................................................... 28 

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Bahan Penelitian ....................................................................................... 30 

B. Variabel Penelitian ................................................................................... 31 

C. Tempat dan Waktu Penelitian .................................................................. 31 

D. Alat dan Skema Penelitian ........................................................................ 31 

E. Prosedur Penelitian ................................................................................... 34 

F. Teknik Analisis Data ................................................................................ 38 

 



viii 
 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian ......................................................................................... 39 

B. Pembahasan .............................................................................................. 45 

C. Keterbatasan Penelitian ............................................................................ 49 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan ................................................................................................... 51 

B. Saran ......................................................................................................... 51 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 53 

LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenisnya, periode 

2011-2014 ................................................................................................ 2 

Tabel 2.1 Batasan sifat bahan bakar bensin jenis 88 menurut Ditjen Migas ......... 17 

Tabel 2.2 Batasan sifat bahan bakar bensin jenis 91 menurut Ditjen Migas ......... 18 

Tabel 2.3 Batasan sifat bahan bakar bensin jenis 95 menurut Ditjen Migas ......... 18 

Tabel 3.1 Lembar pengujian dan pengukuran rata-rata daya pada mesin dengan 

knalpot Standar Vario 125 ..................................................................... 37 

Tabel 3.2 Lembar pengujian dan pengukuran rata-rata daya pada mesin dengan 

knalpot Free Flow R9 Misano ............................................................... 37 

Tabel 3.3 Lembar pengujian dan pengukuran rata-rata torsi pada mesin dengan 

knalpot Standar Vario 125 ..................................................................... 38 

Tabel 3.4 Lembar pengujian dan pengukuran rata-rata torsi pada mesin dengan 

knalpot Free Flow R9 Misano ............................................................... 38 

Tabel 4.1 Hasil pengujian dan pengukuran rata-rata daya pada mesin dengan 

knalpot standar Vario 125 ..................................................................... 39 

Tabel 4.2 Hasil pengujian dan pengukuran rata-rata daya pada mesin dengan 

knalpot Free Flow R9 Misano ............................................................... 40 

Tabel 4.3 Hasil pengujian dan pengukuran rata-rata torsi pada mesin dengan 

knalpot standar Vario 125 ..................................................................... 42 

Tabel 4.4 Hasil pengujian dan pengukuran rata-rata torsi pada mesin dengan 

knalpot Free Flow R9 Misano ............................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Diagram pembakaran motor bensin ................................................... 11 

Gambar 2.2 Knalpot standar Vario 125 ................................................................. 21 

Gambar 2.3 Konstruksi knalpot standar Vario 125................................................ 22 

Gambar 2.4 Knalpot Racing atau Free Flow R9 Misano ....................................... 22 

Gambar 2.5 Konstruksi knalpot Free Flow ........................................................... 23 

Gambar 2.6 Saluran gas buang .............................................................................. 23 

Gambar 3.1 Alat dynamometer .............................................................................. 32 

Gambar 3.2 Alat tool set ........................................................................................ 32 

Gambar 3.3 Skema instalasi pengujian daya dan torsi........................................... 33 

Gambar 3.4 Diagram alir pelaksanaan penelitian .................................................. 34 

Gambar 4.1 Grafik hasil uji daya mesin ................................................................ 40 

Gambar 4.2 Grafik hasil uji torsi mesin ................................................................. 43 

Gambar 4.3 Grafik hasil uji daya dan torsi mesin.................................................. 45 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi di era yang 

serba otomatis ini, banyak inovasi teknologi bermunculan guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat pesat. Salah satu sektor yang 

banyak berkembang ialah teknologi transportasi yang semakin hari bertambah 

minat masyarakat terhadap moda transportasi baik transportasi darat, air, maupun 

udara guna kebutuhan manusia beraktivitas terpenuhi dengan baik. Perkembangan 

jaman yang disertai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat 

ini menciptakan era globalisasi dan keterbukaan yang menuntut setiap individu 

untuk ikut serta di dalamnya, sehingga sumber daya manusia harus menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu mengaplikasikannya dalam setiap 

kehidupan. 

Perkembangan moda transportasi di satu sisi dapat menguntungkan,  

namun di sisi lain dapat merugikan manusia dan lingkungan. Dua aspek tersebut 

menurut Suharto (2011: 163) yakni sebagai berikut. 

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan pertumbuhan ekonomi, 

dan menimbulkan dampak global terhadap degradasi lingkungan 

dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat karena 

penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu 

bara dan sumber daya alam lainnya secara berlebihan. 

 

Moda transportasi yang banyak diminati masyarakat terutama di Indonesia 

untuk beraktivitas yakni moda transportasi darat. Tercatat pada Badan Pusat 

Statistik perkembangan jumlah kendaraan bermotor, sejak tahun 2011 jumlah



2 

 

 

kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 85.601.351 unit dan bertambah 

menjadi 114.209.260 unit pada tahun 2014 dengan jenis kendaraan bermotor 

mencakup mobil penumpang 12.599.038 unit, mobil bus 2.398.846 unit, mobil 

barang 6.235.136 unit, serta sepeda motor salah satu alat transportasi kendaraan 

bermesin yang menggunakan sistem motor bakar yang banyak digunakan 

masyarakat tercatat 92.976.240 unit (BPS, 2014). 

Tabel 1.1 Perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenisnya, 

periode 2011-2014. 

Jenis 

Kendaraan 

Bermotor 

Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit) 

2011 2012 2013 2014 

Mobil Penumpang 9.548.866 10.432.259 11.484.514 12.599.038 

Mobil Bus 2.254.406 2.273.821 2.286.309 2.398.846 

Mobil Barang 4.958.738 5.286.061 5.615.494 6.235.136 

Sepeda Motor 68.839.341 76.381.183 84.732.652 92.976.240 

Jumlah 85.601.351 94.373.324 104.118.969 114.209.260 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Proses produksi sepeda motor tentu sudah diperhitungkan mengenai segi 

kenyamanan dan keamanan bagi konsumen. Produsen tidak hanya memproduksi 

sepeda motor dengan sistem bahan bakar konvensional (karburator) saja, namun 

pihak produsen juga memproduksi sepeda motor dengan sistem bahan bakar 

injeksi untuk meningkatkan kenyamanan konsumen saat memakai sepeda motor. 

Peningkatan sepeda motor itu sendiri didominasi motor matik yang semakin 

populer karena mudah, nyaman dan lebih praktis digunakan dibandingkan dengan 

sepeda motor manual (Suara Merdeka, 2015). Salah satu produk yang diminati 

masyarakat yaitu Honda Vario 125 karena mudah dikendarai, lifestyle/gaya 

hidup, lebih gaya, biaya perawatan yang relatif lebih murah, harga terjangkau, 
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nyaman dikendarai, lebih favorit, muat banyak, tahan banting (Mapras Surabaya, 

2012). 

Seiring berjalannya waktu dan seringnya dipakai oleh konsumen membuat 

performa mesin sepeda motor mulai menurun dari keadaan standar pabrik. Hal ini 

dapat kita rasakan apabila sepeda motor khususnya sepeda motor injeksi Honda 

Vario 125 generasi ketiga yang mempunyai fitur badan yang besar melewati jalan 

yang menanjak kendaraan terasa berat, berjalan melambat, dan kurang bertenaga. 

Hal inilah yang menyebabkan para konsumen sepeda motor kurang puas dengan 

kinerja mesin sepeda motor injeksi Honda Vario 125 yang dimiliki. 

Hal tersebut yang mendorong konsumen untuk melakukan usaha dalam 

rangka mengembalikan maupun meningkatkan performa mesin melalui 

peningkatan torsi dan daya. Penurunan performa mesin dapat dihindari dengan 

cara melakukan perawatan mesin secara rutin. Namun penurunan performa tetap 

dapat terasa walaupun dalam jangka waktu yang lama. Salah satu cara yang 

ditempuh untuk meningkatkan torsi dan daya mesin kendaraan adalah melalui 

modifikasi. Modifikasi dapat dilakukan dengan cara menyetel, mengubah, 

mengganti atau menambahkan suatu komponen mesin kendaraan. 

Sistem motor pembakaran dalam, untuk meningkatkan performa mesin 

atau unjuk kerja mesin biasanya dapat dilakukan dalam tiga tahap yaitu sebelum 

proses pembakaran (intake), di dalam proses pembakaran, dan sesudah proses 

pembakaran atau yang biasa disebut dengan exhaust (knalpot). Knalpot (muffler) 

di dalam motor bensin berfungsi sebagai saluran buang setelah proses pembakaran 

selesai. Modifikasi atau penggantian knalpot yang berbeda jenis diharapkan 
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mampu meningkatkan unjuk kerja mesin. Proses pembakaran dalam ruang bakar 

yang baik menyebabkan semakin meningkatnya unjuk kerja mesin, hal ini 

diakibatkan karena campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar 

lebih siap dibakar. Adapun eksperimen yang dapat dilakukan pada knalpot 

(muffler) yaitu dengan melakukan perbandingan antara knalpot standar pabrik dan 

knalpot modifikasi jenis free flow yang pada dasarnya ukuran diameter lebih besar 

dari pada knalpot standar. 

Hal ini menjadi dasar untuk mengetahui hasil unjuk kerja sepeda motor 

yaitu daya dan torsi dari sepeda motor yang akan diberikan eksperimen berupa 

perbandingkan antara penggunaan knalpot standar dan knalpot free flow. 

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian dengan tema “Perbandingan 

Unjuk Kerja Sepeda Motor dengan Knalpot Standar dan Knalpot Free Flow”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka identifikasi masalah yang akan 

dibahas yaitu: 

1. Peningkatan jumlah sepeda motor tiap tahunnya berdampak pada penggunaan 

bahan bakar secara berlebihan. 

2. Seringnya dipakai dalam jangka waktu yang lama sepeda motor berdampak 

pada penurunan kinerja mesin. 

3. Penurunan performa menyebabkan para konsumen sepeda motor kurang puas 

dengan kinerja mesin sehingga mendorong konsumen untuk memodifikasi 

sepeda motor dengan tujuan untuk meningkatkan torsi dan daya mesin. 
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C. Pembatasan Masalah 

Peneliti membatasi beberapa masalah yang akan diangkat dalam penelitian 

ini agar menjadi jelas dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan 

yaitu: 

1. Motor yang digunakan yaitu jenis Honda Vario 125 Injeksi satu silinder yang 

perbandingan kompresinya 11,0 : 1. 

2. Knalpot yang digunakan yaitu knalpot standar Honda Vario 125 Injeksi dan 

knalpot Free Flow R9 Misano. 

3. Parameter yang akan diteliti yaitu daya dan torsi. 

4. Pengujian daya dan torsi dilakukan pada Dynamometer Sportdyno V3.3. 

5. Bahan bakar yang digunakan yaitu jenis bahan bakar yang direkomendasikan 

pabrikan yaitu pertamax RON 92. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan daya yang dihasilkan sepeda motor antara penggunaan 

knalpot standar Vario 125 dan knalpot Free Flow R9 Misano? 

2. Apakah ada perbedaan torsi yang dihasilkan sepeda motor antara penggunaan 

knalpot standar Vario 125 dan knalpot Free Flow R9 Misano? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan daya yang dihasilkan sepeda motor Honda Vario 

125 Injeksi antara penggunaan knalpot standar Vario 125 dan knalpot Free 

Flow R9 Misano. 

2. Untuk mengetahui perbedaan torsi yang dihasilkan sepeda motor Honda Vario 

125 Injeksi antara penggunaan knalpot standar Vario 125 dan knalpot Free 

Flow R9 Misano. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Setelah mengetahui perbedaan daya yang dihasilkan bisa memberikan 

pengetahuan tentang penggunaan knalpot standar Vario 125 dan knalpot Free 

Flow R9 Misano sesuai dengan tujuan penggunaannya. 

2. Setelah mengetahui perbedaan torsi yang dihasilkan bisa memberikan 

pengetahuan tentang penggunaan knalpot standar Vario 125 dan knalpot Free 

Flow R9 Misano sesuai dengan tujuan penggunaanya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Motor Bakar 

a. Pengertian Motor Bakar 

Motor bakar adalah suatu mesin yang mengkonversi energi dari energi 

kimia yang terkandung pada bahan bakar menjadi energi mekanik pada poros 

motor bakar, jadi daya yang berguna akan langsung dimanfaatkan sebagai 

penggerak adalah daya pada poros (Raharjo dan Karnowo, 2008: 93). 

Motor bensin adalah salah satu jenis motor pembakaran dalam yang 

banyak digunakan untuk menggerakkan atau sebagai sumber tenaga dari 

kendaraan darat, baik itu motor bensin empat tak ataupun motor bensin dua tak 

(Suyanto, 1989: 20). Motor bensin adalah motor pembakaran yang menggunakan 

bahan bakar bensin. Dari hasil pembakaran bensin akan diperoleh energi panas 

(Soenarta dan Furuhama, 1995: 20). 

b. Proses Pembakaran 

Pembakaran adalah persenyawaan secara kimia dari unsur-unsur bahan 

bakar dengan zat asam yang kemudian menghasilkan panas dan disebut heat 

energi (Supraptono, 2004: 36). Adapun pembakaran di dalam silinder merupakan 

reaksi kimia antara unsur yang terkandung di dalam bahan bakar yaitu unsur CH 

atau hidrocarbon dengan udara atau oksigen, yang diikuti dengan timbulnya 

panas. Panas yang dilepaskan selama proses pembakaran inilah yang digunakan 

oleh motor untuk menghasilkan tenaga (Suyanto, 1989: 248). Proses pembakaran
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di dalam mesin bakar yang dimaksud adalah pembakaran campuran bahan bakar 

dengan udara yang disebabkan oleh api nyala (percikan bunga api listrik) dari 

busi. Dari perubahan temperatur dan volume udara yang meningkat berakibat 

pada tertekannya piston dari TMA menuju ke TMB sehingga menghasilkan 

tenaga untuk menggerakkan poros engkol. 

Proses pembakaran di dalam mesin belum tentu terjadi dengan sempurna 

(bahan bakar terbakar dengan sempurna). Ada tiga kemungkinan pembakaran 

yang dapat terjadi di dalam mesin, yakni: pembakaran normal, pembakaran 

sendiri atau “auto ignition”, dan pembakaran tidak terkontrol yang sering disebut 

dengan istilah detonasi atau “detonation” (Suyanto, 1989: 248). 

Adapun pengertian dari pembakaran normal yaitu apabila pembakaran di 

dalam silinder terjadi karena nyala api yang ditimbulkan oleh percikan bunga-

bunga api oleh busi yang dengan bunga api ini proses terbakarnya bahan bakar 

berlangsung hingga seluruh bahan bakar yang ada di dalam silinder terbakar habis 

dengan kecepatan yang relatif konstan. Sedangkan yang dimaksud dengan auto 

ignition adalah apabila pembakaran terjadi bukan karena bunga api yang 

dihasilkan oleh busi melainkan terbakarnya karena panas yang ada di dalam 

silinder dan menyebabkan bahan bakar terbakar dengan sendirinya. Apabila 

pembakaran terjadi diikuti dengan terjadinya perubahan kecepatan dan tekanan 

yang hebat, maka kejadian ini biasa disebut dengan detonasi (Suyanto, 1989: 

248). 

Pembakaran yang tidak sempurna dapat menimbulkan gas-gas yang 

berbahaya, baik itu bagi manusia maupun lingkungan, gas tersebut seperti NOX, 
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CO, dan HC. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka 

mendapatkan proses pembakaran yang sempurna antara lain (Supraptono, 2004: 

36): 

1) Diusahakan membuat ruang pembakaran sedemikian rupa sehingga tidak 

terdapat ruangan atau sudut-sudut mati yang disebut ruang rugi. 

2) Pemasukan bahan bakar dalam silinder (untuk pembakaran dalam) 

diusahakan dalam bentuk kabut yang halus sehingga bahan bakar dapat 

kontak lebih sempurna dengan udara  pembakaran. 

3) Diusahakan pencampuran yang baik (homogen) antara bahan bakar 

dengan udara sehingga pembakaran dapat berlangsung dengan cepat. 

4) Memberikan jumlah udara lebih dari kebutuhan minimal sehingga setiap 

bagian bahan bakar mendapat cukup udara untuk dapat membakar dalam 

waktu yang cepat. 

5) Mempertinggi kecepatan pembakaran yaitu memperpendek waktu 

pembakaran. 

Adapun untuk menjamin pembakaran yang sempurna maka campuran 

bahan bakar dengan udara harus tepat dan bercampur dengan bagus pula. Adapun 

perbandingan campuran antara bahan bakar dengan udara adalah 14,9 berbanding 

dengan 1 (14,9:1), dimana 14,9 merupakan jumlah berat udara yang ada di dalam 

campuran tersebut, sedangkan kandungan berat bahan bakar adalah satu bagian 

(Suyanto, 1989: 249). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “untuk 

mendapatkan pembakaran yang sempurna diperlukan perbandingan campuran 

udara dan bahan bakar (air fuel ratio) dengan perbandingan sebesar 1:15 yang 
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artinya untuk membakar 1kg bahan bakar diperlukan 15 kg udara. Proses 

pembakaran yang sempurna menghasilkan proses pembakaran dimana 

hidrokarbon dapat bereaksi seluruhnya menjadi CO2 dan H2O” (Suyanto, 1989: 

250-251). 

Menurut Obert (1973) di dalam buku Suyanto (1989: 250), menyatakan 

bahwa campuran bahan bakar dengan udara teoritis adalah terdiri dari 15,1 bagian 

udara dengan satu bagian bahan bakar dalam beratnya. Sebagai contoh apabila 

akan membakar satu gram bahan bakar, agar terbakar sempurna maka diperlukan 

15,1 gram udara. Jumlah tersebut didapat berdasarkan perhitungan reaksi kimia 

seperti di bawah ini. Bahan bakar yang akan dibakar diambil hidrokarbon dengan 

rumus kimia C8H18 dan pembakarannya sempurna sehingga hasil pembakarannya 

menjadi CO2 dan H2O. Jadi kalau ditulis dalam persamaan menjadi: 

C8 H18 + O2 + N2 → CO2 + H2O + N2 

Agar pembakarannya sempurna maka jumlah semua bagian kiri sama 

dengan jumlah bagian di kanan. Maka untuk membalans semua harus tereaksi 

habis sehingga: 

C8 → 8 CO2 

Sedangkan balans hidrogennya: 

H18 → 9 H2O 

Karena reaksinya dengan oksigen maka balans oksigen menjadi: 

12½ O2 ← 8CO2 + 9 H2O 
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Karena kandungan nitrogen di udara setiap satu mole oksigen akan bersamaan 

dengan 3,76 mole nitrogen, maka di dalam proses ini terdapat nitrogen juga yang 

jumlahnya dan balansnya adalah: 

12½ (3,76) N2 → 47 N2 

Sehingga persamaan kimianya dari pembakaran yang sempurna ini menjadi: 

C8H18 + 12½ O2 + 47 N2 → 8CO2 + 9 H2O + 47 N2 (Suyanto, 1989: 250) 

Proses pembakaran yang terjadi di dalam mesin otto terjadi di dalam 

silinder yang disebabkan oleh percikan bunga api listrik yang dipercikan oleh 

busi. Proses pembakaran di dalam silinder diikuti dengan perubahan tekanan 

didalam silinder itu sendiri, proses tersebut dapat digambar seperti di bawah ini: 

 

Gambar 2.1 Diagram pembakaran motor bensin 

(Kristanto, 2015: 167). 

 

Dari diagram proses pembakaran di atas dapat digambarkan bahwasanya 

“proses pembakaran terjadi menjadi 3 tahapan, proses tersebut antara lain” 

(Kristanto, 2015: 166-167): 

1) Periode penundaan disebut juga periode pengapian dan pengembangan nyala 

api lebih awal (Ѳ1). Periode ini merupakan fase pertama yang meliputi periode 
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mulai dari saat percikan api tegangan tinggi lewat di antara electrode busi 

(yang kemudian menyalakan uap udara-bahan bakar di sekitar electrode) 

sampai saat mulai terbentuknya nyala api untuk melepaskan energi kalor 

fraksi uap bahan bakar yang terbakar. Durasi periode ini bergantung pada 

temperatur nyala api yang lewat di antara elektroda busi, sifat alami bahan 

bakar, temperatur dan tekanan muatan yang disisipkan, percampuran muatan 

udara dan bahan bakar yang seksama, dan tekanan campuran muatan. 

2) Periode kenaikan tekanan dengan cepat. Periode ini dikenal sebagai periode 

perambatan nyala api (Ѳ2) merupakan fase kedua, yaitu waktu antara 

permulaan medan nyala api dan dimulainya kenaikan tekanan (di atas tekanan 

kompresi normal) ke satu titik pada saat medan nyala api yang tidak rata telah 

menyebar ke dinding silinder dan tekanan silinder telah mencapai nilai 

puncaknya. Pada saat energi yang dibebaskan dari pengembangan nyala api 

cukup, maka akan terjadi peningkatan tekanan silinder dengan laju yang jauh 

lebih besar dibanding tekanan kompresi normal ke titik torak mendekati TMA. 

Waktu yang dibutuhkan untuk fase ini terutama tergantung pada intensitas 

turbulensi dari campuran. 

3) Periode setelah pembakaran/penghentian pembakaran (Ѳ3). Setelah medan api 

mencapai dinding silinder, masih terdapat sekitar 25% muatan yang belum 

dengan sepenuhnya terbakar. Pada tahapan ini, sisa oksigen di dalam muatan 

menjadi lebih sulit untuk bereaksi dengan uap bensin sedemikian hingga laju 

pembakaran melambat. Kondisi ini dikenal sebagai periode setelah 

pembakaran. Pada saat yang sama, terdapat kalor yang dilepaskan berkaitan 
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dengan interaksi kimia yang disebabkan penggabungan kembali produk 

pembakaran dalam keseluruhan langkah ekspansi. Selama fase terakhir ini 

proporsi dari kalor (yang dilepaskan) yang hilang melalui dinding silinder, 

kepala silinder dan mahkota torak akan menjadi lebih besar dan secara 

bersamaan, torak yang turun meningkatkan volume clearance dengan 

konsekuensi mulai berkurangnya tekanan silinder dengan cepat. 

Proses pengapian tidak luput dari kesalahan atau proses pembakaran yang 

tidak normal. Ada tiga macam pembakaran tidak normal (abnormal combustion) 

ini yaitu detonasi, preignition, dan dieseling (Suyanto, 1989: 258). 

Detonasi merupakan hasil perambatan gelombang tekanan gas dengan 

kecepatan tinggi yang berulang kali dipantulkan dari dinding ruang bakar 

sehingga menghasilkan suatu bunyi pukulan logam (Kristanto, 2015: 168). 

Adapun Kristanto (2015: 169) mengemukakan faktor penyebab detonasi antara 

lain: 

a) Rasio kompresi yang tinggi. 

b) Oktan bahan bakar rendah. 

c) Lintasan nyala api dari titik pengapian panjang. 

d) Timing pengapian yang terlalu maju, memindahkan tekanan puncak 

silinder terjadi pada TMA yang dengan demikian mengakibatkan tekanan 

maksimum lebih tinggi dibanding normal. 

e) Campuran udara dan bahan bakar agak kaya (10%) meningkatkan 

temperatur dan tekanan ruang bakar. Dengan demikian meningkatkan 

kecenderungan untuk berdetonasi. 
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f) Sistem pendingin ruang bakar yang tidak mencukupi berkaitan dengan 

kesalahan sistem pendingin, pompa air, thermostat, dan lain-lain. 

Preignition adalah kejadian dimana campuran bahan bakar dengan udara 

terbakar bukan karena nyala api yang ditimbulkan oleh busi (Suyanto, 1989: 260). 

Nyala yang dihasilkan bukan karena busi akan membakar campuran udara dan 

bahan bakar, sedangkan saat busi memercikan bunga api juga akan membakar 

campuran udara dan bahan bakar. Dua buah sumber api yang masing-masing 

membakar campuran udara dan bahan bakar dengan udara yang sama-sama 

berada dalam satu silinder maka kedua nyala api tersebut yang masing-masing 

mempunyai kecepatan akan bertabrakan (Suyanto, 1989: 260). Hal tersebut 

merupakan kejadian yang berbahaya apabila tumbukan terjadi dengan cepat dan 

keras. 

Pembakaran yang tidak normal selanjutnya adalah dieseling. Dieseling 

adalah suatu kejadian pembakaran bahan bakar di dalam silinder yang terjadi 

seperti pada motor diesel. Kejadian dieseling ini, pembakaran campuran bahan 

bakar dengan udaranya tidak dinyalakan oleh loncatan bunga api dari busi sama 

sekali, karena dieseling ini terjadi biasanya pada saat kunci kontak sudah 

dimatikan sehingga busi sudah tidak mengeluarkan bunga api sama sekali 

(Suyanto, 1989: 261). Dieseling ini dapat disebabkan karena temperatur di dalam 

ruang bakar yang sangat tinggi baik karena adanya arang (bara api) maupun 

kepala silinder yang panas. Karena saat kunci kontak diposisikan pada posisi off, 

mesin tidak langsung berhenti seketika. Oleh karenanya mesin masih dapat 

menghisap campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. 
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Sebenarnya baik detonasi, preignition, maupun dieseling adalah 

merupakan proses pembakaran yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki 

sehingga tekanan di dalam silinder tidak bisa dikontrol, yang sering disebut 

dengan istilah autoignition. Autoignition merupakan proses pembakaran dimana 

campuran bahan bakar dengan udara terbakar bukan karena nyala api yang 

dihasilkan oleh busi melainkan oleh panas yang lain, misalnya panas akibat 

kompresi, panas akibat arang yang membara dan sebagainya (Suyanto, 1989: 

259). 

2. Bahan Bakar 

a. Pengertian Bahan Bakar 

Ada beberapa pengertian bahan bakar menurut para ahli, antara lain: 

1) Bahan bakar merupakan material, zat, dan benda yang digunakan 

dalam proses pembakaran untuk menghasilkan energi panas (Raharjo 

dan Karnowo, 2008: 37). 

2) Bahan bakar adalah bahan-bahan yang digunakan dalam proses 

pembakaran (Supraptono, 2004: 6). 

Pernyataan tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa bahan bakar 

merupakan suatu benda yang digunakan dalam proses pembakaran guna 

memperoleh panas. Panas yang dihasilkan dapat dikonversikan menjadi energi 

dalam bentuk lain. 

Bahan bakar dibedakan menjadi tiga golongan menurut asalnya yakni: (1) 

bahan bakar nabati, (2) bahan bakar mineral, dan (3) bahan bakar fosil. Sedangkan 

apabila ditinjau dari bentuknya bahan bakar terdiri dari bahan bakar padat, cair, 
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dan gas. Pada umumnya bahan bakar yang sering digunakan yakni bahan bakar 

mineral berbentuk cair (Raharjo dan Karnowo, 2008: 38-39). 

b. Bahan Bakar Bensin 

Bensin pada dasarnya adalah persenyawaan jenuh dari hidrokarbon yang 

diolah dari minyak bumi. Kualitas bensin dinyatakan dengan angka oktan atau 

octane number (Supraptono, 2004: 14). 

Menurut Suyanto (1989: 133) menyatakan bahwa angka oktan atau disebut 

juga bilangan oktan adalah suatu bilangan yang menunjukkan kemampuan 

bertahan dari suatu bahan bakar terhadap detonasi. Maka dari itu penggunaan 

bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan untuk 

terjadinya detonasi, sehingga campuran bahan bakar dan udara yang 

dikompresikan bisa optimal dan tenaga yang dihasilkan motor akan lebih besar. 

Sifat-sifat dari Bensin dijelaskan sebagai berikut: 

Bensin mengandung hidrokarbon hasil sulingan dari produksi 

minyak mentah. Bensin mengandung gas yang mudah terbakar, 

umumnya bahan bakar ini dipergunakan untuk mesin dengan 

pengapian busi. Sifat yang dimiliki bensin antara lain: (1) Mudah 

menguap pada temperatur normal, (2) Titik nyala rendah (-10º 

sampai -15º C), (3) Berat jenis rendah (0,60 s/d 0,78), (4) Dapat 

melarutkan oli dan karet, (5) Menghasilkan jumlah panas yang 

besar (9,500 s/d 10,500 kcal/kg), dan (6) Setelah dibakar sedikit 

meninggalkan karbon (Supraptono, 2004: 19). 

 

Pertamina memproduksi tiga jenis bahan bakar bensin yaitu: premium, 

pertamax, dan pertamax plus. Ketiga bahan bakar ini memiliki kualitas yang 

berbeda-beda. Perbedaan dari ketiga bahan bakar ini ditunjukkan oleh angka 

oktan atau ON (octane number). Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai 

spesifikasi masing-masing bahan bakar: 
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1) Premium 

Premium merupakan bahan bakar jenis bensin produk Pertamina yang 

berwarna kuning dan bernilai oktan 88. Bensin premium biasanya 

digunakan pada mesin motor dengan perbandingan kompresi 7:1 sampai 

dengan 9:1, namun tidak baik jika digunakan pada motor bensin dengan 

kompresi tinggi karena dapat menyebabkan detonasi. Detonasi disebabkan 

karena angka oktan yang rendah dan jika dipakai terus menerus dapat 

menyebabkan kerusakan pada komponen sepeda motor. Menurut 

Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) 

No.3674.K/24/DJM/2006, tanggal 17 Maret 2006 tentang spesifikasi 

bahan bakar minyak jenis bensin 88 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Batasan sifat bahan bakar bensin jenis 88 menurut Ditjen Migas. 

Karakteristik Batasan 
Min Max Satuan 

RON 88 - RON 

Stabilitas Oksidasi 360 - Menit 

Destilasi    

10% vol. penguapan - 74 °C 

50% vol. penguapan 88 125 °C 

90% vol. penguapan - 180 °C 

Titik didih akhir - 215 °C 

Berat jenis pada suhu 15° C 715 780 kg/m
3
 

 

2) Pertamax 

Pertamax merupakan bahan bakar jenis bensin produk Pertamina yang 

berwarna biru dan bernilai oktan 91. Bensin pertamax dianjurkan untuk 

kendaraan bahan bakar bensin yang mempunyai perbandingan kompresi 

9:1 sampai dengan 10:1. Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Minyak 

dan Gas (Ditjen Migas) No.3674.K/24/DJM/2006, tanggal 17 Maret 2006 
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tentang spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin 91 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 Batasan sifat bahan bakar bensin jenis 91 menurut Ditjen Migas. 

Karakteristik Batasan 
Min Max Satuan 

RON 91 - RON 

Stabilitas Oksidasi 480 - Menit 

Destilasi    

10% vol. penguapan - 70 °C 

50% vol. penguapan 77 110 °C 

90% vol. penguapan 130 180 °C 

Titik didih akhir - 215 °C 

Berat jenis pada suhu 15° C 715 770 kg/m
3
 

 

3) Pertamax Plus 

Pertamax plus merupakan bahan bakar jenis bensin produk Pertamina 

yang berwarna merah tua dan beroktan 95. Bensin jenis pertamax plus 

dianjurkan untuk kendaraan motor bensin yang mempunyai perbandingan 

kompresi 10:1 sampai dengan 11:1. Menurut Keputusan Direktorat 

Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) No.3674.K/24/DJM/2006, 

tanggal 17 Maret 2006 tentang spesifikasi bahan bakar minyak jenis 

bensin 95 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Batasan sifat bahan bakar bensin jenis 95 menurut Ditjen Migas. 

Karakteristik Batasan 
Min Max Satuan 

RON 95 - RON 

Stabilitas Oksidasi 480 - Menit 

Destilasi    

10% vol. penguapan - 70 °C 

50% vol. penguapan 77 110 °C 

90% vol. penguapan 130 180 °C 

Titik didih akhir - 205 °C 

Berat jenis pada suhu 15° C 715 770 kg/m
3
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3. Perhitungan Performa Motor 

Parameter yang akan digunakan dalam perhitungan unjuk kerja motor 

antara lain yaitu daya dan torsi. 

a. Daya 

Daya adalah besarnya kerja motor persatuan waktu (Arends dan 

Berenschot, 1980: 18). Satuan daya yaitu KW (KiloWatt). Daya pada sepeda 

motor dapat diukur dengan menggunakan alat dynamometer, sehingga untuk 

menghitung daya poros dapat diketahui dengan menggunakan rumus: 

Ne = T x  

Dimana: 

Ne = Daya poros (watt) 

T = Torsi (N.m) 

 = Kecepatan sudut putar (rpm) (Raharjo dan Karnowo, 2008: 111) 

1 HP = 0,746 KW dan 1 KW = 1,36 HP 

b. Torsi 

Gaya tekan putar pada bagian yang berputar disebut torsi, sepeda motor 

digerakkan oleh torsi dari crankshaft (Jama dan Wagino, 2008: 23). Torsi adalah 

ukuran kemampuan mesin untuk melakukan kerja. Besaran torsi adalah besaran 

turunan yang biasa digunakan untuk menghitung energi yang dihasilkan dari 

benda yang berputar pada porosnya (Raharjo dan Karnowo, 2008: 98). Satuan 

torsi biasanya dinyatakan dalam N.m (Newton meter). Adapun perumusannya 

adalah sebagai berikut: 
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T = F x b 

Dimana: 

T = Torsi benda berputar (N.m) 

F = Gaya sentrifugal dari benda yang berputar (N) 

b = Jarak benda ke pusat rotasi (m) (Raharjo dan Karnowo, 2008: 98) 

4. Knalpot (Muffler) 

Knalpot merupakan satu kesatuan dari proses langkah buang, pada knalpot 

inilah efek turbulensi gas buang diubah jadi gaya pendorong piston ke TMB. Gas 

sisa hasil pembakaran dari ruang bakar juga keluar melalui knalpot. Knalpot atau 

gas buang berfungsi sebagai penyalur sisa pembakaran dan sebagai peredam 

getaran, getaran akibat naik turun piston dari kepala silider diteruskan ke body 

knalpot, rangka, dan chasis dengan tujuan untuk meredam suara hasil ledakan di 

ruang bakar (Syaief et al., 2014). Ledakan ini menimbulkan suara yang sangat 

bising. Untuk meredam suara tersebut, gas sisa hasil pembakaran yang keluar dari 

klep buang tidak langsung dilepas ke udara terbuka. Gas buang disalurkan terlebih 

dahulu ke dalam peredam suara di dalam knalpot. Sebenarnya fungsi peredam di 

samping meredam suara mesin, juga untuk mengatur arah aliran gas-gas sisa hasil 

pembakaran agar mengalir dengan teratur. Pengaturan yang baik dapat membantu 

memperbesar tenaga yang dihasilkan mesin, oleh karena itu bentuk peredam suara 

untuk setiap jenis tipe mesin 2 langkah dan 4 langkah itu berbeda sesuai dengan 

kebutuhan yang dimiliki oleh setiap mesin. Perubahan pada panjang dan diameter 

knalpot sudah ditentukan sehingga jika dilakukan perubahan (modifikasi) akan 

mempengaruhi kemampuan sepeda motor (Boentarto, 1995: 31).  
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a. Jenis Knalpot 

Menurut Syaief et al. (2014) “jenis knalpot ada dua, antara lain: (1) 

Knalpot chamber, konstruksi knalpot chamber seperti knalpot standar, knalpot 

jenis ini baik pada putaran bawah. (2) Knalpot free flow, konstruksi dari knalpot 

free flow baik bekerja pada mesin dengan putaran tinggi”, knalpot jenis ini sistem 

pelepasan gas buang lebih ringkas dan singkat turbulensinya, sehingga dikenal 

dengan sistem pembuangan los (free flow). Turbulensi adalah gerakan (udara) 

tidak beraturan atau berputar tidak beraturan akibat perbedaan tekanan atau 

temperatur (Tribun News, 2016). 

1) Knalpot Standar 

Konstruksi knalpot standar ini baik bekerja pada putaran bawah. Di 

dalam silencer knalpot standar memiliki beberapa sekat ruangan 

penghambat turbulensi tetapi emisi gas buang yang keluar dari dalam 

silencer knalpot standar sangat baik karena gas buang beracun yang 

keluar dari dalam silencer knalpot disaring beberapa kali oleh sekat 

ruangan. 

 
Gambar 2.2 Knalpot standar Vario 125 (Sumber: otomotifnet.com). 
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Gambar 2.3 Konstruksi knalpot standar Vario 125. 

 

2) Knalpot Free Flow 

Konstruksi dari knalpot free flow yaitu knalpot tanpa sekat hambatan 

dengan konsumsi bahan bakar yang relatif boros, baik bekerja pada 

mesin dengan putaran tinggi. Knalpot dimana sistem pelepasan gas 

buang lebih ringkas dan singkat turbulensinya, sehingga dikenal 

dengan sistem pembuangan los. Knalpot racing/free flow pasti tanpa 

sekat hambatan, ini semata mempercepat turbulensi (Widodo et al., 

2006). 

 
Gambar 2.4 Knalpot Racing atau Free Flow R9 Misano (Sumber: 

blog.mortech.co.id). 
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Gambar 2.5 Konstruksi knalpot Free Flow (Sumber: 

ahmadeathbat.wordpress.com). 

 

Haryono (1997: 20) menjelaskan tentang definisi knalpot sebagai berikut: 

Saluran gas buang yang dalam istilah bengkel disebut knalpot 

berguna untuk meredam suara ledakan pembakaran yang cukup 

keras menjadi suara yang halus. Prinsip peredamannya adalah 

mengalirkan gas buang ke suatu ruang yang lebih besar kemudian 

mengalirkan tampungan gas tersebut melalui lubang penyebaran 

(sarangan). 
 

 
Gambar 2.6 Saluran gas buang (Sumber: Haryono, 1997: 20) 

b. Desain Knalpot Terhadap Unjuk Kerja Mesin 

Knalpot (muffler) yang salah satu fungsinya menerima gas sisa 

pembakaran pertama kali yang disalurkan melalui pipa, maka desain dan ukuran 

sebuah knalpot sangat berpengaruh terhadap unjuk kerja mesin. Salah satu 

penyebab perbedaan unjuk kerja suatu mesin dikarenakan faktor panjang dan 

diameter knalpot. 
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1) Panjang 

Panjang knalpot menentukan efek scavenging dari kerja mesin pada 

RPM dimana terjadinya area powerband optimum. Scavenging yaitu 

proses dimana terjadi pantulan dari gelombang tekanan (pressure 

wave) gas buang yang mengalir sepanjang pipa primer header 

(runner). Penentuan panjang runner sangat penting tujuannya agar 

pressure wave tersebut menghasilkan efek penyedotan/kevakuman 

tepat di mulut valve exhaust pada saat valve intake sedang terbuka saat 

overlapping yang terjadi pada proses siklus penghisapan selanjutnya. 

Semakin panjang runner, semakin ideal untuk tenaga di low RPM. 

Semakin pendek runner, semakin ideal untuk tenaga di high RPM 

(Putra, 2014). 

 

Dimana: 

Lex = Panjang pipa saluran buang primer (mm) dihitung dari 

   tempat kepala katup buang (exhaust valve head) sampai 

   ujung pipa yang berada di kolektor. 

ED  = Durasi bukaan katup buang (exhaust duration) yang 

   dihitung pada saat katup mulai bergerak dari dudukannya 

   (advertised duration). 

Cs  = kecepatan suara sebesar 427 m/s. 

A  = Jumlah pantulan bolak balik dari gelombang senilai 1,5 

   kali pada saluran buang. 
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Nhp = Putaran mesin (RPM) saat puncak Horsepower terjadi 

   atau putaran mesin pada puncak torsi dikalikan dengan 

   1,19. (Putra, 2014). 

2) Diameter 

Diameter pipa primer menentukan kecepatan aliran udara yang optimal 

pada area powerband. Pada saat puncak horsepower terjadi, kecepatan 

aliran udara gas buang harus berada pada kisaran 220-300ft/s dalam 

rumus diambil 250ft/s (1ft = 0,3048m) atau 76,2m/s. Bila kecepatan 

terlalu rendah (diameter terlalu besar), efek yang ditimbulkan ialah 

torsi mesin turun dan boros. Bila kecepatan terlalu tinggi (diameter 

terlalu kecil), efek yang ditimbulkan ialah power mesin seperti tertahan 

(Putra, 2014). 

 

Dimana: 

Din = Diameter area exhaust runner (mm). 

CC  = Volume satu silinder (cm cubic atau CC). 

Ntq = putaran mesin (RPM) saat puncak torsi terjadi atau 

   putaran mesin maksimum dibagi 1,25. 

AS  = kecepatan aliran udara (air speed) pada exhaust runner 

   sebesar 76,2m/s. (Putra, 2014). 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan yang terkait dengan knalpot seperti yang dilakukan oleh 

Pamungkas (2012) yang mengambil judul “Analisis Penggunaan Model Knalpot 

Standar Terhadap Kinerja Mesin 4 Langkah 100 CC dan 125 CC” yang 

menyatakan bahwa jika mesin motor 125 CC normal maka hasilnya lebih baik 

pada tampilan data dayanya dibanding data hasil uji pada motor 100 CC, kenapa 

kesimpulan itu diambil karena kalau kita melihat grafik torsi kurvanya lebih baik 

dan bagus dimana angka torsi pada putaran 7000 rpm. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo et al. (2006) yang mengambil 

judul “Smart Muffler (Knalpot Multi Suara) Sebuah Knalpot Inovatif yang 

Mampu Menaikkan Performa Kendaraan Bermotor” menyatakan bahwa 

peningkatan performa kendaraan bermotor terjadi karena adanya pelepasan gas 

buang yang lebih ringkas dan singkat terjadinya, karena adanya sistem 

pembuangan tanpa hambatan. Daya yang dihasilkan karena penggunaan smart 

muffler ini melebihi hasil daripada penggunaan knalpot jenis standar dan hasil 

pengetesan menunjukkan bahwa daya yang dihasilkan ketika pemasangan dengan 

smart muffler sebesar 7,4 HP bila dibandingkan dengan pemasangan knalpot jenis 

standar yang memiliki pengaruh terhadap daya kendaraan sebesar 6,6 HP. 

Performa kendaraan yang meningkat akan tetapi diikuti dengan konsumsi bahan 

bakar yang sedikit atau sama ketika kita menggunakan jenis knalpot yang berbeda 

merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh smart muffler sebagai knalpot 

inovasi yang mampu menaikkan performa kendaraan sekaligus hemat bahan 
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bakar, karena memiliki nilai yang relatif tetap akan konsumsi bahan bakar 

terhadap peningkatan daya kendaraan. 

Penelitian yang dilakukan Pranoto yang mengambil judul “Efek Perubahan 

Ukuran Diameter Header Knalpot Terhadap Konsumsi Bahan Bakar dan 

Akselerasi pada Sepeda Motor 4 Tak” menyatakan bahwa pada diameter header 

knalpot ketiga ukuran diameter header knalpot terdapat efek perubahan diameter 

header knalpot terhadap konsumsi bahan bakar, dimana semakin besar diameter 

header knalpot semakin boros pemakaian bahan bakar. Sedangkan semakin kecil 

diameter semakin hemat pemakaian bahan bakar. Efek diameter header knalpot 

terhadap akselerasi kendaraan didapatkan bahwa untuk diameter header knalpot 

yang terlalu kecil dan terlalu besar memberikan efek buruk pada akselerasi 

kendaraan, dan terdapat ukuran tertentu pada diameter header knalpot yang 

memberikan efek akselerasi yang baik yaitu diameter header 24 mm. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syaief et al. (2014) yang mengambil judul 

“Pengaruh Exhaust Manifold Terhadap Konsumsi Bahan Bakar Pada Suzuki 

Smash Tahun 2007” menyatakan bahwa knalpot yang dimodifikasi dengan 

memperbesar leher buang, mengalami konsumsi energi yang lebih tinggi. Hal ini 

diduga karena banyaknya energi kalor yang terbuang akibat diperbesarnya leher 

buang gas sisa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Amirnordin (2010) yang mengambil judul 

“Effect of Catalytic Muffler on the Performance and Emission of 2 Stroke 

Motorcycle” menyatakan bahwa performa mesin dalam hal daya dan torsi terjadi 

peningkatan performa tanpa dilapisi filter (rata-rata 12,4%) dan filter yang dilapisi 
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(rata-rata adalah 11,5%). Hasil uji kinerja disini menunjukkan Porous Alumina 

Zeolite (PAZ) filter yang dilapisi tidak dapat meningkatkan performa mesin 2 tak. 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Performa motor banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

yaitu exhaust pada system pembakaran yaitu pada knalpot. Perbedaan penggunaan 

knalpot pada motor bensin dapat mempengaruhi performa motor yaitu meliputi 

besarnya daya dan torsi. Penggunaan knalpot standar dan knalpot racing (free 

flow) memiliki cara kerja yang berbeda. Perbedaan konstruksi ruang knalpot 

mengakibatkan perubahan aliran gas buang yang akan menentukan performa 

motor karena hal ini berhubungan dengan proses aliran kerja dari proses 

pembakaran di dalam mesin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana perbedaan daya dan torsi pada motor Honda Vario 125cc yang 

divariasi pada penggunaan knalpot standar Vario 125 dan knalpot racing (Free 

Flow R9 Misano). 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu dugaan/jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Berdasarkan kajian pada pembahasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

1. Adanya perbedaan daya yang dihasilkan sepeda motor Honda Vario 125 

Injeksi antara penggunaan knalpot standar Vario 125 dan knalpot Free Flow 

R9 Misano. 
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2. Adanya perbedaan torsi yang dihasilkan sepeda motor Honda Vario 125 

Injeksi antara penggunaan knalpot standar Vario 125 dan knalpot Free Flow 

R9 Misano. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Simpulan penelitian tentang perbandingan unjuk kerja sepeda motor 

injeksi Vario 125 dengan knalpot standar dan knalpot Free Flow adalah: 

1. Penggunaan knalpot Free Flow R9 Misano pada sepeda motor Vario 125 

dapat meningkatkan daya pada mesin putaran tinggi dengan nilai 9,16 HP 

pada putaran mesin 8500 rpm sedangkan penggunaan knalpot standar pada 

sepeda motor Vario 125 baik pada putaran rendah. 

2. Penggunaan knalpot Free Flow R9 Misano pada sepeda motor Vario 125 

dapat meningkatkan torsi pada mesin putaran tinggi sedangkan penggunaan 

knalpot standar pada sepeda motor Vario 125 baik pada putaran rendah 

dengan nilai 20,60 Nm pada putaran 1500 rpm. 

B. Saran 

Saran yang penulis dapat dari hasil penelitian tentang perbandingan unjuk 

kerja sepeda motor injeksi Vario 125 dengan knalpot standar dan knalpot Free 

Flow adalah: 

1. Untuk mendapatkan peningkatan daya sepeda motor Vario 125 dan memiliki 

kurva daya hingga putaran tinggi hendaknya menggunakan knalpot Free Flow 

R9 Misano. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk motor yang sering dipakai untuk 

balap. Sedangkan knalpot standar Vario 125 baik digunakan untuk putaran 

mesin rendah bisa dimanfaatkan untuk motor yang sering dipakai untuk 

penggunaan sehari-hari. 
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2. Untuk mendapatkan peningkatan torsi sepeda motor Vario 125 dan memiliki 

kurva torsi hingga putaran tinggi hendaknya menggunakan knalpot Free Flow 

R9 Misano. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk motor yang sering dipakai untuk 

balap. Sedangkan knalpot standar Vario 125 baik digunakan untuk putaran 

mesin rendah bisa dimanfaatkan untuk motor yang sering dipakai untuk 

penggunaan sehari-hari. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui konsumsi dan emisi, 

serta dapat membandingkan bahan bakar yang berbeda jenis. 
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